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M O N TAG E O G V E D L I G E H O L D A F

TERRAZZO / BETON
BORDPLADE
KONTROLLÉR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN

!

Finder du grund til at reklamere over det
leverede produkt, skal dette ske til din forhandler inden montage påbegyndes, og senest
8 dage efter modtagelse.
Monterede bordplader betragtes som værende godkendte. Synlige fejl og mangler vil
derfor ikke være dækket af produktgarantien.

TR ANSPORT OG OPBE VARING

Løft og indbæring af
bordpladen skal altid
foregå med pladen
oprejst på langkanten.
Pladen må aldrig bæres
liggende.

Et eventuelt
udskæringshul eller
en gennemboring må
under ingen omstændigheder benyttes
som »håndtag«.

Hvis bordpladen opbevares liggende inden
montagen, skal den
understøttes tilstrækkeligt solidt.

G E N E R E L I N F O R M AT I O N
Støbte bordplader fra DFI-GEISLER er et naturprodukt. Bordplader af både terrazzo og beton
er støbt specielt efter dine ønsker og opgivne
mål efter gode håndværksmæssige traditioner på
en ny og moderne dansk fabrik. Den farvekombination, din bordplade har i overﬂaden, er unik
for netop den bordplade. Der vil derfor kunne
forekomme mindre forskelle i din bordplade i
forhold til den vejledende farveprøve, du har set
i vores brochuremateriale eller hos din forhandler. Dette er ikke en fejl – men en charme ved et
ægte naturprodukt.
Betonplader er støbt af småsten, cement og vand.
Terrazzoplader er støbt af skærv af enten mar-

mor eller hærdet glas fra f.eks. autoruder, herudover tilsat cement og vand. Ingen råvarer indeholder tungmetaller. Efter støbning vandslibes pladen,
således at den smukke overﬂade kommer frem.
På bordplader af terrazzo og beton kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til f.eks. kogeplade. Disse revner har ingen
betydning for pladens brug og holdbarhed og vil
med tiden blive mindre synlige. De små revner
opstår, når betonen svinder under hærdning og
kan ikke undgås. De er derfor ikke reklamationsberettigede.

Terrazzo og beton er ægte naturmaterialer. Der
vil derfor kunne forekomme anderledes farvede
sten i pladen, som ikke berettiger til reklamation.
Ved glasterrazzo bordplader kan overﬂaden
forekomme mere åben end ved normal terrazzo.
Dette er ingen fejl, men naturlig i glasterrazzo
og har ingen betydning for pladens holdbarhed.
Da glasterrazzo bordplader er produceret af
autoglas, kan farvenuancer forekomme fra typeprøven til bordpladen, da råvareleverancen fra
gang til gang kan bestå af mange forskellige
farver glas.
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M O N TAG E A F T E R R A Z ZO / B E TO N B O R D P L A D E
FØR MONTERINGEN
OBS!
PLADEN SKAL UNDERSTØTTES FOR
HVER 600 MM OG UNDER SAMLING.
SMALLE STEDER VED F.EKS. HUL
TIL KOGEPLADE SKAL HAVE FULD
UNDERSTØTNING PÅ LÆNGDEN.

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas
kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden.
Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det
være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette
kan afhjælpes af et passende tyndt stykke ﬁnér
eller lignende materiale.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med mindre
andet er bestilt.

SELVE MONTERINGEN

Ved montage på lodrette ﬂader afsættes pladen
lodret på langkanten, hvorefter den føres til
vandret position og skubbes på plads. Kontrollér
at pladen ligger jævnt hele vejen rundt, og har
kontakt med alle skabene under bordpladen.
Pladen klodses op efter retskinne holdt på pladens overside. Hvis pladen ikke alle steder har
kontakt til skabene, klodses pladen op med tynd
masonit eller lignende. Vær særlig opmærksom
på korrekt understøtning ved udskæringer f.eks.
komfur o.l. Bemærk at ovenstående montering
skal overholdes, idet pladen først efter 3 måneder er fuldstændig hærdet af.

Mod væg fuges med syrefri sanitetssilikone.
Ved samling af ﬂere støbte bordplader stødes
pladerne sammen og fuges med syrefri sanitetssilikone.
Bemærk: Silikone alene må ikke anvendes som
understøtning!
Venligst bemærk: Bestilt oplægning indebærer kun
oplægning. Det er montørens opgave at foretage
fugning, opklodsning m.m.

UNDERSTØTNINGSLISTE

Ved skabe uden top samt skabe med vask eller andre
udskæringer anbefales det, at bordpladen understøttes med understøtningsliste i metal. Alle gængse længder kan bestilles hos Deres køkkenforhandler.
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Ved hjørneplader er det vigtigt, at disse ALTID
understøttes og fastgøres på skabe. Hvis der ikke
er skabe til dette, SKAL bordpladen understøttes
og fastgøres på lister på væggen.

M O N TAG E A F T E R R A Z ZO / B E TO N B O R D P L A D E
SAMLINGER

Samlinger prøvesamles og justeres, så plade og
kanter ﬂugter, inden der påføres fugemateriale.

Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra
bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod
montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op.

UNDERSTØTNING AF SKABE UDEN SOKKEL

Hvis underskabene ikke er understøttet af fast
sokkel, men kun er fastgjort i væggen, anbefaler vi understøtning af skabene med ben. Dette
modvirker, at skabene med tiden giver efter for
bordpladens vægt og dermed ikke længere er i
vatter.

VEDLIGEHOLDELSE AF BORDPLADE
GRUNDBEHANDLING, TERRAZZO,
BETON OG GLASTERRAZZO:
Pladen er grundbehandlet fra fabrikken. Da en
støbt bordplade er et meget åbent produkt, er
det vigtigt, at den mættes helt op, inden brug og
herefter efter behov. Når pladen er monteret
skal den afvaskes med varmt vand. Påfør et lag
plejemiddel på pladen og fordel overskydende
plejemiddel til steder, hvor pladen har suget al
plejemidlet. Fortsæt processen, indtil pladen ikke
suger mere plejemiddel og dermed er mættet.
Herefter aftørres pladen. Hvis pladen ikke aftørres, kan det overskydende plejemiddel resultere
i en fedtet overﬂade, som skal tørpoleres. Når
pladen er mættet helt, skal den behandles med
bivoks: Pladen vaskes af med varmt vand, så
overﬂaden åbnes. Pladen tørres af og skal stå og
tørre i ca. 2 timer. Dernæst tørpoleres pladen
med bivoks med en fnugfri klud. Pladen behand-

les efterfølgende efter behov. Imellem behandlingerne kan pladen vaskes af med varmt vand og
slibes med det vedlagte vandslibepapir.
FORTSAT VEDLIGEHOLDELSE:
En støbt bordplade fra DFI-GEISLER kræver
løbende vedligeholdelse med plejemiddel eller
bivoks (kan købes hos din køkkenforhandler).
Eventuelle kalkaﬂejringer fjernes let med det
vedlagte vandslibepapir (korn 1000). Husk: Pladen skal være våd, når den slibes. Efter slibning
behandles pladen med det medfølgende plejemiddel og bivoks. Skulle din støbte bordplade med
tiden blive lidt »træt« i overﬂaden, kan den friskes op ved at gøre pladen våd med varmt vand
og vandslibes med vandslibepapir (korn 1000).
Efter afvaskning og tørring påføres plejemidlet og
bivoksen, som beskrevet ovenfor. En velbehandlet overﬂade er ikke sugende, men det anbefales
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at tørre stærkt farvende væsker og lignende af
med det samme.
Bemærk: Ved vådslibning af betonplader fremhæves stenene i pladen yderligt.
Undgå: Da pladen er produceret på basis af
cement, er det absolut væsentligt, at pladen ikke
kommer i kontakt med syre og syreholdige produkter. Når varmt vand og salt blandes, dannes
sulﬁd, som opløser cementen.
RENGØRING:
Vi anbefaler natursæbe (fast brun krystalsæbe)
til rengøring af bordpladen. Sæbespåner kan også
bruges, men det skal dog bemærkes, at sæbespåner indeholder kalk og kan derfor give en mat
overﬂade. Krystalsæbe anbefales derfor til mørke
støbte bordplader fra DFI-GEISLER.

VEDLIGEHOLDELSE AF VASK
Vores sortiment af vaske indeholder mere end
200 forskellige stål-, emalje og porcelænsvaske
fra anerkendte leverandører.

ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille
skyllekammer, er den lille kumme generelt mere
mat i stålet.

STÅLVASKE:
Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er
rå og ubehandlet, bliver vasken misfarvet, hvis
den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der ﬁndes i dagligvarehandlen. Undgå
ståluld, da det kan efterlade små partikler, der
kan udvikle sig til rustpletter.

EMALJEVASK:
Rengøres bedst med vand og en opvredet klud.
Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse bedst
med lige dele vand og klorin. Anvend ikke skurepulver, da dette ridser emaljen.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og
-pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis
der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet
stålvask pudses med langsgående bevægelser med
slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvask

hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaﬂejringer kan man lade varm eddike 7% stå i
kummen i nogle minutter.
Skyl efter med vand. Der kan evt. benyttes
Blanco-Active, som er en brusetablet, der
fjerner kraftige kalkaﬂejringer.
Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter
brug med en blød klud eller håndklæde for
derved at mindske risikoen for skjolder eller
lignende.

PORCELÆNSVASKE:
Rengøres bedst med de i handlen værende,
ﬂydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver
og andre slibende rengøringsmidler.
BLANCO SILGRANIT:
Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en
almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel,

GARANTI
Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker
og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer,
at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver
fundet efter monteringen, henføres til montageskader, der ikke er dækket af vor produktgaranti.
Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter
alt, der kan relateres til produktion af bordpladen.

Yderligere information på www.dﬁ-geisler.com

